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Nieuwsbrief

Sponsoring van Stichting Ondernemend Westland
Eind februari kreeg Inloophuis Carma een cheque
overhandigd van Stichting Ondernemend Westland.
Stichting Ondernemend Westland organiseert sinds 2011
het jaarlijkse evenement “Hart voor het Westland”
(www.hartvoorhetwestland.nl). Het evenement wordt
georganiseerd ten behoeve van verschillende goede doelen
binnen het Westland. Afgelopen december was het
inloophuis één van hun goede doelen. Wij zijn hen zeer
dankbaar voor het prachtige bedrag van € 1750,= euro.

Sponsoring Westlandse Asperges
Op 13 maart werden de eerste twee kistjes
kasasperges verkocht aan restaurant De Ridderhof en
restaurant Bij5. Het bedrag daarvan werd door de
eigenaren van Westlandse Asperges verdubbeld en
dat prachtige bedrag werd geschonken aan
Inloophuis Carma t.b.v. Young Carma. De cheque
werd overhandigd door mevrouw T. van Nimwegen,
wethouder Midden-Delfland. Wij willen Wim van der
Hoeven en Peter van der Knaap (www.greensense.nl)
hartelijk danken voor hun donatie van € 1100,=.

Paasworkshop
Woensdagochtend 20 maart hebben een aantal gasten
o.l.v. Wil v.d. Kaaij een leuke paasworkshop gevolgd. Deze
ochtend gingen zij een bloemstukje maken. Het is een hele
gezellige ochtend geweest. Iedereen had een heel vrolijk
paasstukje om mee naar huis te nemen. We hopen dat u er
tijdens de Paasdagen lekker van kan genieten.
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Wandelen
Vrijdag 29 maart a.s. gaan we een lekkere wandeling maken met elkaar. We starten om 10.00 uur
vanaf het Carmahuis. Na de wandeling staat er lekker koffie of thee voor u klaar. Wandelt u ook met
ons mee?

Feestelijk opening van het Carmahuis!
Zaterdag 6 april is het zover! Het Carmahuis zal feestelijk worden geopend. Daarmee is het een feit:
ook het Westland beschikt over een heel eigen ontmoetingsplaats voor kankerpatiënten en hun
naasten. Na een warme opstartfase, waarbij gastvrij inwoning werd verleend door het Pr8+paleis in
Monster, is Carma nu zover dat op eigen benen kan worden gestaan!
Wij heten u van harte welkom op zaterdag 6 april 2013 aan de Oranjetuin 15 te Naaldwijk. Tussen
10.30 uur en 14.30 uur staat de koffie voor u klaar, een hapje en een drankje, en kunt u een kijkje
nemen op de nieuwe locatie. Ook kinderen zijn van harte welkom.
Graag willen wij u op deze dag kennis laten maken met onze nieuwe huisstijl en ons nieuwe logo, dat
rond de klok van 12 uur door Alphons de Wit feestelijk zal worden onthuld. Deze dag wordt mede
mogelijk gemaakt door KWF Kanker Bestrijding. Graag tot ziens op 6 april!

Creatief voor de Samenloop voor Hoop
Donderdagochtend 18 april a.s. is er in het Carmahuis een creatieve workshop gepland. De
bedoeling is dat we het resultaat van onze creativiteit zullen verkopen in onze Carma-stand tijdens
de Samenloop voor Hoop. De ochtend start om 10:00 uur en duurt tot ongeveer 12:00 uur. Aan deze
ochtend zijn geen kosten verbonden. We zijn met elkaar bezig om iets te knutselen voor het goede
doel. Wij vinden het fijn als u met ons mee wilt knutselen. Voor de organisatie van deze ochtend is
het fijn als u zich hiervoor wel aan wilt melden.
Lunchen na de creatieve workshop
Tevens is er de mogelijkheid om vanaf 12:30 uur deel te nemen aan een eenvoudige lunch. Indien u
wilt deelnemen aan de lunch kunt u zich ook daarvoor aanmelden via info@inloophuiscarma.nl
Graag in uw mail vermelden of u deelneemt aan alleen het creatieve gedeelte of aan beide.

Samenloop voor Hoop
Zaterdag 25 mei en zondag 26 mei 2013 staat de Samenloop voor Hoop op het programma.
Inloophuis Carma loopt dit jaar ook mee. Wij willen graag een team gaan vormen. Inmiddels hebben
we al wel een aantal aanmeldingen ontvangen, maar er kunnen er nog steeds bij! Het inschrijfgeld
bedraagt € 10,- (jongeren onder de 18 jaar betalen € 5,-). Het inschrijfgeld is allemaal voor het
wetenschappelijk onderzoek van het KWF. (www.samenloopvoorhoopwestland.nl) Wilt u met ons
team meelopen? U kunt zich aanmelden via info@inloophuiscarma.nl .
Survivor
U kunt zich ook nog aanmelden om deel te nemen als survivor. De organisatie van de Samenloop
voor Hoop organiseert op dinsdagavond 16 april een informatie avond voor de survivors. Die
informatie avond zal plaatsvinden in het Carmahuis. Dus wilt u meer informatie dan kunt u zich
aanmelden bij de Samenloop voor Hoop om aanwezig te zijn tijdens de informatieavond.
Kaarsenzakken
Ook is het mogelijk om “kaarsenzakken” bij ons te kopen á € 5,00 per zak. U kunt op deze zak een
persoonlijke boodschap schrijven en daarna de zak weer bij ons inleveren. Wij zullen dan zorgen dat
deze zak bij de organisatie van de Samenloop voor Hoop Westland terecht komt. De kaarsenzakken
zullen worden gevuld met zand en een kaars en worden tijdens de kaarsenceremonie zaterdagavond
aangestoken. De zakken zijn aanwezig in het Carmahuis.
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Informatie avond: “Kanker in het gezin”
Woensdagavond 24 april wordt er een informatie avond verzorgd door Nadine Nederpelt en Ninet
Vlaardingerbroek. Op deze avond wordt met elkaar gesproken over hoe het voor kinderen is (kan
zijn), als zij in hun gezin geconfronteerd worden met kanker. De avond start om 20:00 uur en zal
ongeveer tot 21:00 duren. Aanmelding is wenselijk.

Womencare Westland
Via deze weg willen de dames van Womencare Westland u attent maken op de open dag die zij op
zaterdag 13 april hebben. De open dag is van 10:00-14:00 uur. Deze dag kunt u de nieuwe collectie
bekijken en tevens hebben zij dan leuke aanbiedingen en uitverkoopacties. Meer informatie kunt u
vinden op www.womencarewestland.nl
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Donderdag 11-4
Vrijdag
12-4

Dinsdag

16-4

Donderdag 18-4
Maandag

22-4

Woensdag 24-4
Donderdag 25-4
Vrijdag
26-4

Inloop
Yoga
Feestelijke opening Carmahuis!!
Yoga
Inloop
Carma koor; kom gezellig meezingen!
Inloopochtend met mogelijkheid deel te nemen aan
ademhalingsoefeningen door Renske Fakkel
Breicafé
Inloop
Yoga
Creatief voor de Samenloop van Hoop
Eenvoudige lunch in het Carmahuis
Yoga
Inloop
Informatie avond met als thema: “Kanker in het gezin”
Carma koor; kom gezellig meezingen!
Breicafé
Verwenochtend met o.a. stoel- en voetmassage.
Tijdens elke inloop is er gelegenheid, onder het genot van een kopje koffie/
thee, voor een praatje.

Meer informatie over de verschillende activiteiten kunt u vinden op de
website.
www.inloophuiscarma.nl
info@inloophuiscarma.nl
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